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- leerkracht
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- ouder
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- ouder (verslag)
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1. Opening + vaststellen agenda
2. a. concept verslag vergadering 6 oktober 2020
b. Terugkoppeling actiepunten.
Zie aparte actiepuntenlijst
3. Stand van zaken m.b.t. Zonnebloem
4. Stand van zaken m.b.t. verbouwing
5. Personele Unie, stand van zaken
6. Protocol grensoverschrijdend gedrag
7. Protocol afstandsonderwijs
8. Stand van zaken leerteams
9. Vergaderrooster 2020-2021
10. Stand van zaken Corona De Wizard
11. Begroting
12. Opbrengstanalyse
13. Werkverdelingsbeleid
14. Schoolreisjes
15. Brief 8B
16. Stand van zaken communicatiewerkgroep
Gedeelte zonder Directeur

17. W.v.t.t.k.
18. Rondvraag
19. Sluiting
1) Opening en vaststellen agenda
Jeroen heet iedereen van harte welkom bij de vergadering, fijn dat Auke er ook bij kan zijn, er
is verder geen verzoek voor aanvullende punten op de agenda. Personele unie en
vergaderrooster en opbrengstanalyse kan naar achteren geplaatst op de agenda, geeft Auke
aan.
2a) Concept-notulen vergadering 6 oktober 2020
Het verslag is akkoord, dank aan Gerlinde voor het verslag.
2b) Terugkoppeling aktiepunten, zie hiervoor de aktiepunten- en besluitenlijst.
3) Stand van zaken m.b.t Zonnebloem
Dinsdag 5 januari gaan ze beginnen. Met de gemeente in overleg om een persmoment met de
4 directeuren van omliggende scholen te doen in de week voor de Kerstvakantie. Fietsen
kunnen de leerlingen van de Zonnebloem achter het stafbureau parkeren. Lestijden start om
half negen, qua eindtijd gaan de Rank en de Zonnebloem om 14:15 uit. De ontdekking om 14
uur. Vandaag 1 december heeft Auke directeurenoverleg gehad, gymroosters blijft een punt
van aandacht, op 7 januari zien ze elkaar weer.
Stand van zaken m.b.t. verkeerskundige vraagt Gerlinde/Johan op.
4) Stand van zaken m.b.t. verbouwing
Hoofdingang wordt verder afgemaakt, oplevering voor de Kerstvakantie. Het hek bij de
ingang was niet voorzien in de plannen, maar zal tijdig in orde gemaakt worden.
5) Personele Unie
De GMR van OPOD heeft met mitsen en maren ingestemd, dit zal waarschijnlijk bij de GMR
aan de orde komen bij hun volgende overleg.
6) Protocol grensoverschrijdend gedrag
Pestprotocol, er komt een nieuwe versie van, nu alvast dit protocol grensoverschrijdend
gedrag vaststellen.
Dit document is voor De Wizard gemaakt. Het moet één geheel worden geeft Auke aan, dit
protocol in het antipestprotocol. Is zowel analoog als digitaal. Noodzaak van de nieuwe versie
van het protocol wordt geopperd, gezien situaties van pestgedrag in en rondom school. Auke
geeft aan dat ieder kind met een veilig gevoel naar school moet kunnen gaan. Dit protocol
grensoverschrijdend gedrag is duidelijk voor de leerkrachten geven ze aan, besproken op de
studiedag en is vastgesteld.
7) Protocol afstandsonderwijs
Het is niet duidelijk wat rol MR is, de MR kan input leveren. Behoorlijke verandering is dat
de basisvakken iedere dag een instructie gaan verzorgen voor iedere groep. Werkgroep is met
een aantal voorstellen gekomen, op 9 november is het tijdens studiedag besproken. Een aantal
vragen, dat er elke dag instructie wordt verzorgd. Lijn om 2 a 3 x per week. Leerkracht
afwezig en geen inval, dan kan er een andere klas naar huis, “pijn” wordt door deze
werkwijze eerlijk verdeeld. Geopperd wordt of het een optie kan zijn om lessen bijvoorbeeld

op te nemen om lessen toch doorgang te laten vinden. Auke gaat er nog naar kijken.
Opmerking dat dit jaar slechts 1 x een klas naar huis is gestuurd.
8) Stand van zaken leerteams
Leerteams zijn 2 x bij elkaar geweest, het uitvoeringsplan is een aanzet, suggesties zijn
welkom. Start met bewegend leren, leerkrachten geven aan dat het verhelderend is. Spelling is
hetgeen geworden binnen bewegend leren, dit is een pilot. Het uitvoeringsplan is op basis van
een format uit het verleden. MR concludeert: het is een fijn en leesbaar stuk, heel duidelijk,
echter de koppeling met resultaten ontbreekt. Er is wel expertise vanuit Saxion en er is contact
met een andere school/andere scholen.
Voor het leerteam Ruimte voor kinderen, is er een inventarisatie geweest of alle leerkrachten
aan de randvoorwaarden kunnen voldoen. Enquête is naar de collega’s en de leerlingen
gestuurd, hier kwam uit dat leerlingen het liefst de middagen zelfstandig werken bijvoorbeeld.
Leerlingen verstaan vaak alleen werken onder zelfstandig werken. Na de Kerstvakantie is er 2
x per week een keuze uur en dan wordt er aan alle leerkrachten uitleg gegeven. Ze willen
klein beginnen en dan groter uitwerken.
Aktieteam PR, Auke geeft aan dat de nieuwe website in de lucht is en dat ouders z.s.m.
geïnformeerd worden.
9) Vergaderrooster 2020 – 2021
29 juni is verplaatst naar 22 juni, is akkoord en is bij deze vastgesteld.
10) Stand van zaken Corona De Wizard
Het is beheersbaar, slechts 1 x de afgelopen periode een klas naar huis hoeven te sturen en
leerkrachten worden met voorrang getest. Er zijn veel invallers/wisselende medewerkers. Nog
geen kinderen positief getest.
11) Begroting
Er is een bovenschoolse begroting, in januari wordt dit met Auke besproken. Afgesproken dat
Auke met 1 a 2 MR-leden ernaar te kijken met Johan en Jeroen. Auke neemt initiatief in deze.
12) Opbrengstanalyse
Middenanalyse van vorig leerjaar is besproken. Er is geen opbrengstanalyse van het totale
leerjaar, omdat veel toetsen niet zijn gemaakt. Het document is er dus niet. In januari/februari
komt de komende toetsing en daar wordt dan weer een analyse op gemaakt.
13) Werkverdelingsbeleid
Leerkrachtengeleding moet nog instemming geven, dit is nog niet gebeurd. Het stuk wordt
met een deadline voorgelegd aan het personeel. Niet reageren is instemmen.
Aktie: van Feride en Marlies samen voor 1 januari.
14) Schoolreisjes
Dit is verdisconteerd door de ouderraad in de ouderbijdrage, is afgehandeld.
15) Brief 8b
Auke heeft telefonisch contact met deze dame gehad. Binnen het MT is hierover gesproken,
zowel het oude als het nieuwe MT. Morgen (2 december jl.) een aantal sollicitatiegesprekken
om vervanging van de leerkrachten, er zijn drie hele goede kandidaten. Auke geeft aan dat hij
de ouders persoonlijk wil benaderen. Grootste bezwaar zit in de communicatie, geeft Auke
aan. Een gedegen leerkracht wordt verwacht en een warme overdracht van de huidige

leerkrachten zou het mooist zijn om het te borgen. Voor wat betreft reactie naar de ouders.
Persoonlijk reageren is niet gelukt vanwege ziekte, nu is het werken naar een oplossing en
Auke zal hierop terugkomen bij de ouders. Vanuit de MR zal Johan Nijholt een reactie naar
de ouders verzorgen.
16) Stand van zaken werkgroep Communicatiewerkgroep
Dit punt is in de leerteams meegedeeld.
Gedeelte zonder Directeur
17) W.v.t.t.k.
MR stukken zijn eenmalig geplaatst op Wizard, Haitske gaat dat doen. Gerard zorgt dat het
goedgekeurde verslag op de website komt te staan.
Frank vraagt naar ouderenquête, hier is De Wizard mee bezig, geven de leerkrachten aan.
Ter informatie heeft Johan de agenda van de GMR naar de MR-leden doorgestuurd.
De Zonnebloem gaat kennismaken geeft Marlies aan (met een kleine vertegenwoordiging),
omdat het plein gedeeld wordt en ook wordt gekeken naar het mogelijk delen van materialen
enz.
Wat speelt vanuit de brief, punt 15 op de agenda van vanavond, het zijn naar verhouding veel
serieuze punten die benoemd worden/spelen.
16) Rondvraag
Geen punten.
17) Sluiting
Jeroen sluit de vergadering om 20.50 uur.

